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REGULAMENTO E TABELA GERAL DE TAXAS E LICENÇAS 

DA FREGUESIA DE ARRANHÓ 

 

PREÂMBULO 
 

As  taxas  das  autarquias  locais  são  tributos  que  assentam  na  prestação  
concreta  de  um  serviço público  local,  na  utilização  privada  de  bens  do  
domínio  público  e  privado  das  autarquias  locais ou  na  remoção  de  um  

obstáculo  jurídico  ao  comportamento  dos  particulares,  quando  tal  seja 
atribuição  das  autarquias  locais,  nos  termos  da  Lei,  conforme  dispõe  o  

artigo  3.º  da  Lei  n.º  53 E/2006,  de  29  de  dezembro,  que  aprovou  o  Regime  
Geral  das  Taxas  das  Autarquias  Locais.  
De acordo com o estipulado no n.º.3 do artigo 6.º da citada disposição legal, as 

taxas das freguesias incidem sobre utilidades prestadas aos particulares ou 
geradas pela atividade das freguesias, designadamente: 

a) pela concessão de licenças;  
b) pela prática de atos administrativos e satisfação administrativa de outras 

pretensões de caráter particular;  

c) pela utilização e aproveitamento do domínio público e privado das 
freguesias;  

d) pela gestão de equipamento rural e urbano;  
e) pelas atividades de promoção do desenvolvimento local.  

O presente regulamento contém a indicação da base de incidência objetiva 

e subjetiva, o valor ou a fórmula de cálculo do valor das taxas a cobrar, a 
fundamentação económico-financeira relativa ao valor das taxas, as isenções e 

sua fundamentação, o modo de pagamento e outras formas de extinção da 
prestação tributária admitidas e a admissibilidade do pagamento em prestações, 
cumprindo o disposto no artigo 8.º da referida Lei.  

Na fixação das taxas, foram considerados os critérios económico-financeiros, 
obedecendo ao disposto na alínea c) do citado artigo 8.º, bem como os princípios 

da equivalência jurídica e da justa repartição dos encargos públicos, referidos nos 
artigos 4.º e 5.º do mesmo diploma. Na determinação das taxas foram ainda 

considerados os princípios consagrados no regime financeiro das autarquias locais, 
nomeadamente:  

a) o princípio da legalidade;  

b) o princípio da estabilidade orçamental;  
c) o princípio da autonomia financeira;  

d) o princípio da transparência;  
e) o princípio da solidariedade nacional recíproca;  
f) o princípio da equidade intergeracional;  

g) o princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as 
autarquias locais;  

h) o princípio da coordenação entre finanças locais e finanças do Estado;  
i) o princípio da tutela inspetiva. 

Assim,  em  conformidade  com  o  disposto  nas  alíneas  d)  e  f)  do  n.º  1  do  

artigo  9.º,  conjugadas com  a alínea  h)  do  n.º  1  do  artigo  16.º  da  Lei  n.º  
75/2013,  de  12  de  setembro,  que  estabelece  o regime  jurídico  das  autarquias  

locais,  e  tendo  em  vista  o  estabelecido  na  Lei  das  Finanças Locais  (Lei  
n.º.73/2013,  de  3  de  setembro)  e  no  Regime  Geral  das  Taxas  das  Autarquias 
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Locais (Lei  n.º  53  -E/2006,  de  29  dezembro),  é  aprovado  o  Regulamento  e  

Tabela  Geral  de  Taxas  e Licenças  a  vigorar  na  Freguesia  de Arranhó 
 

 

CAPÍTULO I 

PRINCÍPIOS GERAIS 
 

Artigo 1º 

Lei Habilitante 
 

O  presente  Regulamento  de  Taxas,  que  integra  o  presente  articulado  e  
respetiva  Tabela  de Taxas,  é  elaborado  nos  termos  do  disposto  no  n.º  7  

do  artigo  112.º  e  artigo  241.º  da Constituição  da  República  Portuguesa,  dos  
artigos  97.º  a  101.º  do  Código  do  Procedimento Administrativo,  aprovado  
em  anexo  ao  Decreto-Lei  n.º  4/2015,  de  7  de  janeiro,  dos  artigos 23.º  e  

24.º  da  Lei  n.º  73/2013,  de  03  de  setembro,  das  alíneas  d)  e  f)  do  n.º  
1  do  artigo  9.º  e  da alínea  h)  do  n.º  1  do  artigo  16.º,  ambos  da  Lei  n.º  

75/2013,  de  12  de  setembro. 
 

Artigo 2º 

Âmbito de aplicação 
 

O presente Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças são aplicáveis, em toda a 
freguesia, às relações jurídico-tributárias geradoras da obrigação do pagamento 
de taxas a esta última e fixa os respetivos quantitativos a aplicar na mesma 

freguesia para cumprimento das suas atribuições no que diz respeito aos 
interesses próprios, comuns e específicos da população.  

 
Artigo 3º 
Objeto 

 
O presente Regulamento e a Tabela anexa têm por finalidade fixar os quantitativos 

a cobrar por todas as atividades da Junta de Freguesia no que se refere à prestação 
concreta de um serviço público local e à utilização privada de bens do domínio 
público e privado da freguesia.  

 
Artigo 4º 

Sujeitos 
 

1. O sujeito ativo da relação jurídico-tributária geradora da obrigação do 

pagamento das taxas previstas na Tabela de Taxas anexa ao presente 
Regulamento é a Freguesia de Arranhó, titular do direito de exigir aquela 

prestação.  
2. O sujeito passivo é a pessoa singular ou coletiva e outras entidades legalmente 

equiparadas que nos termos da Lei e do presente Regulamento esteja 

vinculado ao cumprimento da prestação tributária mencionada no artigo 
antecedente.  

3. Estão sujeitos ao pagamento de Taxas da Freguesia o Estado, as Regiões 
Autónomas, as Autarquias Locais, os quadros e serviços autónomos e as 

entidades que integram o setor empresarial do Estado, das Regiões Autónomas 
e das Autarquias Locais.  
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Artigo 5º 
Isenções 

 

1. Estão isentos de Taxas as Entidades a quem a Lei confira tal isenção.  
2. Estão isentos do pagamento de Taxas, quando a Junta de Freguesia deliberar 

nesse sentido, as Pessoas Coletivas de Direito Público ou de Utilidade Pública 
Administrativa, as Associações Culturais, Desportivas, Recreativas, Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, Cooperativas ou outras Entidades e 

Organismos Privados que prossigam na área da Freguesia fins de interesse 
eminentemente público, ou como tal considerado por deliberação expressa da 

Junta de Freguesia.  
3. As isenções referidas nos números que antecedem não dispensam os 

interessados de requererem à Junta de Freguesia as necessárias licenças, 

quando exigidas, nos termos da lei ou dos regulamentos.  
4. Os Atestados, Certidões e Declarações em papel timbrado da Junta de 

Freguesia ou impresso próprio, serão isentos quando se destinem a:  
a) Pessoas que se encontram em situação de Insuficiência económica e que 

desta situação apresentem prova admissível;  
b) Beneficiários do Estatuto do Antigo Combatente. 

5. Os canídeos que se encontram isentos do pagamento da Taxa de Registo e 

Licença são: 
a) Cão-guia (Categoria F);  

b) Cão para investigação científica (Categoria D);  
c) Cão para fins militares (Categoria C).  

(*) A cedência a qualquer título dos cães referidos para outros detentores que os 

utilizam para fins diversos dos mencionados dá lugar ao pagamento da licença.  
 

 
CAPÍTULO II 

TAXAS 

 
Artigo 6º 

Taxas 
 

1. A Junta de Freguesia cobra as seguintes taxas e preços: 

a) Serviços administrativos: emissão de atestados, declarações, fotocópias 
simples ou autenticadas e certidões de documentos administrativos, 

termos de identidade e justificação administrativa; 
b) Registo e licenciamento de canídeos e gatídeos; 
c) Certificação de documentos; 

d) Cemitério; 
e) Ocupação do domínio público; 

f) Licenciamento de atividades ruidosas de carácter temporário que 
respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes; 

g) Licenciamento de feirantes. 

2. O valor das Taxas a liquidar, quando expresso em cêntimos, deverá ser 
arredondado, por excesso ou por defeito, para o cêntimo mais próximo.  

3. A Taxa terá em conta os custos diretos e indiretos, os encargos financeiros e 

amortizações a realizar pela Autarquia.  
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Artigo 7º 

Licenciamento e Registo de Cães e Gatos  

 
1. As taxas de registo de licenças para cães e gatos, constantes do anexo 1, são 

indexadas à taxa N de profilaxia médica, não podendo exceder o triplo deste 
valor e varia consoante a categoria do animal (Portaria nº 421/2004, de 24 de 

abril). 
2. A fórmula de cálculo é a seguinte: 

2.1. Registo: 50% da taxa N de profilaxia médica; 
2.2. Licenças das classes “A”, “B” e “E”: 100% da taxa N de profilaxia 

médica; 

2.3. Licença das classes “G” e “H”: o triplo da taxa N de profilaxia médica; 
2.4. Licenças da Classe “I”: 50% da taxa N de profilaxia médica. 

3. A cedência a qualquer título dos cães referidos no artigo 4º n.º 5 alínea a) b) 
c) e d), para outros detentores que os utilizem para fins diversos dos 
mencionados, dá lugar ao pagamento da licença. 

4. A emissão da caducidade da licença por morte ou desaparecimento do animal 
é gratuita. 

 
Artigo 8º 
Cemitério 

 
1. As Taxas cobradas pela exumação por cada ossada, incluem limpeza e 

transladação dentro do Cemitério. 
2. A realização de atos fúnebres fora do horário normal de funcionamento do 

Cemitério, fins de semana e feriados, dá origem ao pagamento de uma taxa 

de agravamento constante no anexo 1 da Tabela de Taxas e Licenças; 
3. O arrendamento de ossários terá de ser pago durante o 1º trimestre de cada 

ano, o não cumprimento deste prazo, implica um agravamento de 20% por 
cada trimestre seguinte. Caso estas normas não sejam cumpridas o 

arrendamento caducará ao fim de três anos sem direito a reclamação, após 
comunicação escrita da Junta. 

 

Artigo 9º 
Certificação de Fotocópias 

 
1. O Decreto-Lei n.º 28/2000, de 13 de março, atribui às Freguesias 

competências para a certificação de fotocópias. 

2. Em concretização das faculdades previstas no diploma, é aposta ou inscrita no 
documento fotocopiado a declaração de conformidade com o original, o local 

e a data da realização do ato, o nome e a assinatura do autor da certificação, 
bem como o carimbo ou selo branco da entidade que procede à certificação. 

3. As fotocópias conferidas nos termos do número anterior, têm o valor 
probatório dos originais. 

4. Conforme determina o artigo 2.º, do referido Decreto-Lei, as entidades fixam 
o preço que cobram pelos serviços de certificação que, constituindo sua receita 
própria, não pode exceder o preço resultante da tabela em vigor nos Cartórios 

Notariais. 
5. As taxas a cobrar pela certificação de fotocópias constam do Anexo 1 e têm 

por referência os valores estabelecidos no Regulamento Emolumentar dos 
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Registos e do Notariado aprovados pelo Decreto-Lei n.º 8/2007, de 17 de 

janeiro. 
                                                     

Artigo 10º 

Ocupação do domínio público e aproveitamento de bens de utilização 
pública 

 
Em conformidade com a alínea a) do nº 2 do artigo 132º da Lei 75/2013 de 12 de 
setembro, utilização e ocupação da via pública está sujeita ao pagamento de uma 

taxa constante na Tabela de Taxas e Licenças anexa ao presente regulamento. 
   

 
CAPÍTULO III 
LIQUIDAÇÃO 

 
Artigo 11º 

Pagamento 
 

1. A relação jurídico-tributária extingue-se através do pagamento da Taxa.  
2. Prestações tributárias são pagas em moeda corrente ou por cheque, débito em 

conta, transferência ou por outros meios previstos na Lei e pelos serviços.  

3. Salvo disposição em contrário, o pagamento das Taxas será efetuado antes ou 
no momento da prática de execução do ato ou serviços a que respeitem.  

4. O pagamento das Taxas é feito mediante recibo a emitir pela secretaria da 
Junta de Freguesia.  

5. As Taxas das Autarquias Locais extinguem-se através do seu pagamento ou de 

outras formas de extinção nos termos da Lei Geral Tributária.  
  

Artigo 12º 

Pagamento em prestações 
 

1.  Compete à Junta de Freguesia, sem prejuízo de eventual delegação no seu 

presidente, autorizar o pagamento em prestações mensais e iguais, nos termos 
da Lei Geral Tributária e do Código de Procedimento e do Processo Tributário, 

desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito, designadamente 
comprovação de que a situação económica do requerente não lhe permite o 
pagamento integral da dívida de uma só vez, no prazo estabelecido para 

pagamento voluntário. 
2. Os pedidos de pagamento em prestações devem conter a identificação do 

requerente, a natureza da dívida e o número de prestações pretendido, bem 
como os motivos que fundamentam o pedido. 

3. No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal 

corresponderá ao total da dívida repartido pelo número de prestações 
autorizado, acrescendo ao valor de cada prestação os juros de mora contados 

sobre o respetivo montante desde o termo do prazo para pagamento voluntário 
até à data do pagamento efetivo de cada uma das prestações. 

4. O pagamento de cada prestação deverá ocorrer até ao dia 8 do mês a que 

respeitar. 
5. A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento das 

seguintes, assegurando-se a execução fiscal da dívida remanescente mediante 
a extração da respetiva certidão de dívida. 
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6. O pagamento em prestações pode ser fracionado até ao máximo de 36 vezes. 
 

Artigo 13º 
Aplicabilidade das Taxas para renovação 

 
Nos casos em que haja lugar a pagamentos ou liquidações periódicas, as Taxas 
previstas na presente Tabela só começam a aplicar-se nas respetivas renovações 

que se seguirem à sua entrada em vigor. 
  

Artigo 14º 
Cobrança das Taxas 

 

As Taxas são pagas na Secretaria da Junta de Freguesia, mediante guia emitida 
pelo Serviço da Freguesia competente, com a prestação do correspondente serviço 

ou até à data da emissão do respetivo alvará de licença ou autorização, salvo as 
disposições constantes na Tabela anexa.  
 

Artigo 15º 
Erros na liquidação das Taxas 

 
1. Quando se verifique a ocorrência de liquidação por valor inferior ao devido, os 

serviços promoverão de imediato a liquidação adicional notificando o devedor, 
por correio registado com aviso de receção, para liquidar a importância devida 
no prazo de 15 dias quando esta for igual ou superior ao limite previsto no 

diploma de execução do orçamento do Estado.  
2. Da notificação deverão constar os fundamentos da liquidação adicional, o 

montante, o prazo para pagar e ainda que o não pagamento, findo aquele 
prazo, implica a cobrança coerciva nos termos do artigo 21º deste 
Regulamento.  

3. Quando se verifique ter havido erro de cobrança por excesso, deverão os 
serviços, independentemente da reclamação do interessado, promover, de 

imediato, a restituição da quantia cobrada a mais, nos termos da legislação em 
vigor.  

4. Não produzem direito a restituição os casos em que a pedido do interessado, 

sejam introduzidas nos processos alterações ou modificações produtoras de 
taxação menor.  

 
Artigo 16º 

Incumprimento 

 
1. São devidos juros de mora pelo cumprimento extemporâneo da obrigação de 

pagamento da Freguesia.  
2. A Taxa Legal (Decreto-Lei nº73/99 de 16 de março) de juros de mora é de 1%, 

se o pagamento se fizer dentro de mês do calendário em que se verificou a 

sujeição aos mesmos juros, aumentando-se uma unidade por cada mês de 
calendário ou fração se o pagamento se fizer posteriormente.  

3. As dívidas que não forem pagas voluntariamente são objeto de cobrança 
coerciva através de processo de execução fiscal, nos termos do Código de 
Procedimento Administrativo e de Processo Tributário.  
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 19º 

Devolução de documentos 
 

1. Os documentos autenticados apresentados pelos requerentes para comprovar 
afirmações ou factos de interesse particular poderão ser devolvidos, quando 
dispensáveis.  

2. Quando o conteúdo dos documentos autênticos deva ficar apenso no processo 
e o apresentante manifestar interesse na posse dos mesmos, os serviços 

extrairão fotocópias necessárias e devolverão o original, cobrando o respetivo 
custo.  

3. O funcionário que proceder à devolução dos documentos anotará sempre 

naquela petição que verificou a respetiva autenticidade e conformidade, 
rubricando e referindo a entidade emissora e sua data, cobrando recibo.  

 
Artigo 20º 

Atualização 
 

1. Sem prejuízo no disposto nos números seguintes, as Taxas e Licenças previstas 

na tabela anexa são automaticamente atualizadas todos os anos mediante a 
aplicação do Índice de Preços ao Consumidor publicado pelo Instituto Nacional 

de Estatística e relativo aos doze meses do ano anterior.  
2. Quando as Licenças ou Taxas das Tabelas resultem de quantitativos fixados por 

disposição legal serão atualizadas com os coeficientes aplicáveis às receitas do 

Estado.  
3. Sem prejuízo dos números anteriores, a Junta de Freguesia, sempre que 

entenda conveniente, poderá propor à Assembleia de Freguesia a atualização 
extraordinária ou alteração das Taxas previstas neste Regulamento.  

 

Artigo 21º 
Período de validade das Licenças 

 
1. As Licenças têm o prazo de validade delas constantes.  
2. Nas Licenças com validade por período de tempo certo deverá constar sempre 

a referência ao último dia desse período.  
3. As Licenças anuais caducam no último dia do ano para que foram concedidas, 

podendo a sua renovação ser requerida durante os meses de janeiro e fevereiro 
seguintes salvo se, por lei ou regulamento, for estabelecido prazo certo para a 
respetiva validação, caso em que terminam no último dia da sua renovação.  

4. Os pedidos de renovação das Licenças com prazo inferior a um ano são 
apresentados até ao último dia da sua validade.  

5. Os prazos das Licenças contam-se nos termos da alínea c) do artigo 279º do 
Código Civil e a sua validade não poderá exceder o período de um ano salvo 
se, por Lei ou nesta Tabela, for estabelecido outro prazo.  

 
Artigo 22º 

Publicidade dos períodos para renovação de Licença 
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Deverá a Junta de Freguesia, até ao dia 1 de janeiro de cada ano, publicitar através 

de Edital, os períodos durante os quais deverão ser renovadas as Licenças salvo 
se, por lei ou nesta Tabela, for estabelecido outro prazo ou período certo para a 
respetiva renovação.  

 
Artigo 23º 

Conferição da assinatura nos requerimentos ou petições 
 

Salvo quando a Lei expressamente imponha o reconhecimento notarial da 

assinatura nos requerimentos ou petições, aquela, sempre que exigível, será 
conferida pelos serviços recebedores, através da exibição do Bilhete de Identidade/ 

Cartão de Cidadão do signatário do documento.  
 

Artigo 24º 

Garantias 
 

1. Os sujeitos passivos de Taxas para a Freguesia de Arranhó podem reclamar ou 
impugnar a respetiva liquidação.  

2. A reclamação é deduzida perante o órgão que efetuou a liquidação da Taxa no 
prazo de 30 dias a contar da data de notificação da liquidação.  

3. A reclamação presume-se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não 
for decidida no prazo de 60 dias.  

4. Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o Tribunal 
Administrativo e Fiscal da área da Freguesia no prazo de 60 dias a contar do 
indeferimento.  

5. A impugnação judicial depende de prévia dedução da reclamação prevista do 
nº 2 do presente artigo.  

 
Artigo 25º 

Legislação Subsidiária 

 
Em tudo quanto não estiver, expressamente, previsto no presente Regulamento 

são aplicáveis, sucessivamente:  
a) Lei nº53-E/2006 de 29 de dezembro;  
b) A Lei das Finanças Locais;  

c) A Lei Geral Tributária;  
d) A Lei das Autarquias Locais;  

e) O Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais;  
f) O Código de Procedimento e de Processo Tributário;  
g) O Código de Processo Administrativo nos Tribunais Administrativos;  

h) O Código do Procedimento Administrativo.  
 

Artigo 27º 
Publicidade 

 

O presente Regulamento está disponível na Secretaria da Junta de Freguesia de 
Arranhó. 

 
Artigo 28º 

Norma Revogatória 
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Com a entrada em vigor do presente regulamento, ficam revogadas todas as 

normas e tabelas de taxas e de preços da Freguesia de Arranhó anteriores à 
referida data de entrada em vigor. 
 

Artigo 28º 
Entrada em vigor 

 
O presente Regulamento entra em vigor 10 dias após a sua publicação em Edital 

a afixar no edifício da sede da Junta de Freguesia. 
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Anexo 1 

Tabela de Taxas e Licenças 
 

 

1. Serviços Administrativos 

 
1.1. Atestados, certidões e declarações/confirmações em papel 
timbrado da Junta de Freguesia. 

5,00€ 

1.2. Atestados, certidões e declarações/confirmações em 
impresso próprio. 

3,00€ 

1.3. Atestados, certidões e declarações/confirmações em papel 
timbrado da Junta de Freguesia ou em impresso próprio para fins 
de: Fins Militares; Pessoas que se encontrem em situação de 

insuficiência económica. 

Grátis 

1.4. Atestados, certidões e declarações/confirmações em papel 

timbrado da Junta de Freguesia ou em impresso próprio para fins 
de: pensões, reformas e prova de vida. 

2,50€ 

 

1.5. Fotocópias 
1.5.1. Por cada página formato A4 0,15€ 

1.5.4. Por cada página formato A3 0,25€ 

1.5.3. Para estudantes, por página A4 e A3 0,10€ 

1.5.6. Por cada página formato A4 a cores 0,25€ 

1.5.9. Por cada página formato A3 a cores 0,50€ 

1.5.8. Para estudantes, por página a cores A4 e A3 0,20€ 
 

1.6. Certidões ou Fotocópias 
1.6.1. Não excedendo uma lauda ou face - cada  5,00 € 

1.6.2. Por cada lauda ou face além da primeira, ainda que 
incompleta 

1,50 € 

1.6.3. Buscas de cada ano excluindo o corrente 2,50 € 
 

1.7. Fax 
1.7.1. Envio de cada página 1,00€ 

1.7.2. Receção de cada página 0,15€ 

1.7.3. Digitalização e envio de email 1,00€ 
 

1.8. Heráldica 
1.8.1. Guião 7,50€ 

1.8.2. Emblema 5,00€ 

1.8.3. Galhardete 5,00€ 

1.8.4. Pin 2,50€ 

1.8.5. Pins, guiões, emblemas, e galhardetes para estudantes 

universitários da Freguesia 

Grátis 

 

 

Observações: É aplicada uma sobretaxa de 50%, nas taxas de emissão de 
documentos, aos cidadãos não recenseados na freguesia. 
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2. CANIDEOS E GATÍDEOS 
 

2.1. Registo / Transferência de Propriedade 

2.1.1. De cães 3,00 € 

2.1.2. De gatos 3,00 € 

 

2.3. Licença de canídeos 

2.3.1. Categoria “A” companhia 5,00 € 

2.3.2. Categoria “B” (fins económicos-onde se inclui o cão de 

guarda e o cão pastor) 
5,00 € 

2.3.3. Categoria “E” caça 5,00 € 

2.3.4. Categoria “F” cão de guia  Grátis 

2.3.5. Categoria “G” cão potencialmente perigoso 20,00 € 

2.3.6. Categoria “H” cão perigoso 30,00 € 

 

2.4. Licença de gatídeos 

2.4.1. Categoria “I” gato 3,00 € 

 
 

3. CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

3.1. Por cada certificação até quatro páginas (inclusive) 7,50 € 

3.2. A partir da quinta página (por cada a mais) 1,00 € 

 
 

4. CEMITÉRIO 
 

4.1. Inumações 

4.1.1. Em covais - sepultura Temporária 100,00€ 

4.1.2. Em covais - sepultura Perpétua 125,00€ 

4.1.3. Em Jazigo Particular 125,00€ 

4.1.4. Ossadas ou Cinzas (para covais, ossários ou jazigos) 80,00€ 

 

4.2. Exumações 

4.2.1. Por cada ossada (incluindo limpeza, e transladação dentro do 

cemitério). 
60,00€ 

 

 

4.3. Transladação 

4.3.1. Dentro do Cemitério (para covais, ossários ou jazigos) 60,00€ 

4.3.2. Para o Exterior 80,00€ 

 

4.4. Ocupação de Ossários 

4.4.1. Taxa anual 15,00€ 

Observações:  Quando as campas se encontram revestidas de pedra 
mármore, é da responsabilidade dos proprietários a colocação e remoção 
de todos os materiais, conforme regulamento do cemitério. 
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4.5. Licença de Obras em jazigos e sepulturas 

4.5.1. Jazigo 50,00€ 

4.5.2. Sepulturas 

4.5.2.1. Colocação de Lápide 25,00€ 

4.5.2.2. Campa completa ou bordadura 50,00€ 

 
4.6. Utilização do Cemitério fora do horário normal 

4.6.1. De semana 25,00€ 

4.6.2. Aos Sábados, Domingos e Feriados 30,00€ 

 

4.7. Alvarás 
4.7.1. Emissão do alvará 40,00€ 

4.7.2. Emissão de 2.ª via do alvará 30,00€ 

4.7.3. Averbamentos em alvarás de concessão de terrenos em nome do novo 
proprietário: 
4.7.3.1. Classes sucessíveis nos termos do n.º 1 do artigo 2133.º do Código 
Civil: 

a) Para jazigos 50,00€ 

b) Para sepulturas perpétuas 30,00€ 

4.7.3.2. Averbamentos de transmissões fora da linha de sucessão e precedidas 

de autorização municipal: 
a) Para jazigos 150,00€ 

b) Para sepulturas perpétuas 100,00€ 

 

 

5. OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO 
 

5.1. Tabuleiros destinados à venda ambulante  

5.1.1. Por mês  50,00€ 

5.1.2. Por dia 2,50€ 

 

5.2. Rastreios Médicos / Promoção de Produtos 

5.2.1. Empresa privada  50,00€ 

5.2.2. Administração Pública / IPSS Grátis 

 
 

6. LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES RUIDOSAS 
 

6.1. Festas Populares, Romarias, Feiras, Arraias, Bailes e Karaokes  

6.1.1. Pelo prazo de um ano 350,00€ 

6.1.2. Pelo prazo de 6 meses 200,00€ 

6.1.3. Pelo prazo de 3 meses 125,00€ 

6.1.4. Pelo prazo de 1 mês 50,00€ 

6.1.5. Pelo prazo de 24 horas 10,00€ 

Observações: É aplicada uma sobretaxa de 50%, sobre as taxas do ponto 4 

(Cemitério), aos cidadãos que não são recenseados na freguesia. 
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7. FEIRA 
 

7.1. Feira Semanal de Arranhó  

7.1.1. Terrado de um a dez metros lineares / dia 5,00€ 

7.1.2. Metro linear adicional de terrado / dia 1,50€ 

7.1.3. Licença de feirante 10,00€ 

7.1.4. Renovação anual da licença de feirante 5,00€ 
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OBSERVAÇÕES 
 

Disposições Transitórias 
 

 
 

Aprovado em reunião extraordinária realizada em 25 de novembro de 2021. 
 

 

O EXECUTIVO DA FREGUESIA DE ARRANHÓ 
 

O Presidente_______________________________________ 

 

A Secretária_______________________________________ 

 

O Tesoureiro_______________________________________ 

 

 
Aprovado em reunião ordinária da Assembleia de Freguesia realizada em 

11 de dezembro de 2021. 
 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ARRANHÓ 

 

A Presidente______________________________________ 

 

1º Secretário______________________________________ 

 

2º Secretário______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


